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Panelová diskusia na tému: "Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ". V rámci
diskusií Inovačného fóra Slovensko by sme radi priblížili národné a európske iniciatívy a programy,
ktorých cieľom je podporiť rozvoj podnikania a inovácií práve prostredníctvom spolupráce s tretími
krajinami. Podujatie sa bude konať 8.4.2014 v Bratislave na MZVaEZ SR. Viac: http://goo.gl/3NsEvr
Semináre pre Nástroj pre malé a stredné podniky v programe Horizont 2020 - 15.4.2014 Košice
a 16.4.2014 Bratislava. Nástroj pre MSP je novým typom projektov vyhradeným pre malé a stredné
podniky budujúci na dlhoročných skúsenostiach z USA a niektorých ďalších krajín, je flexibilný,
transparentný a efektívny nástroj na podporu rastu inovatívnych podnikov, je otvorený aj
jednotlivým MSP bez potreby konzorcií, financuje štúdie uskutočniteľnosti (1. fáza - paušálom vo
výške 50 000 eur) a vývoj inovatívnych produktov a technológií, testovanie, prototypy (2. fáza - až do
2,5 mil. eur), poskytuje takmer 3 mld. eur na realizáciu vyše 5000 projektov štúdií uskutočniteľnosti
a 2000 projektov vývoja počas trvania programu Horizont 2020 a v neposlednom rade umožňuje
účasť výskumno-vývojových organizácií prostredníctvom subdodávok. Viac: http://goo.gl/mhndb9
Ako jeden z najrýchlejšie rastúcich domácich trhov vo svete, čínska ekonomika predstavuje atraktívne
príležitosti pre európske firmy, ktoré chcú rozšíriť svoje podnikanie, zvýšiť svoje zisky a získať nových
zákazníkov. Pre záujemcov o spoluprácu s Čínou sa pripravuje seminár "Ochrana práv duševného
vlastníctva v Číne", ktorý sa uskutoční 16.4.2014 v Slovak Business Agency. Viac: http://goo.gl/zJscfk
Správa o Európskych inovačných partnerstvách. Európska komisia vydala správu nezávislých
odborníkov, ktorá hodnotí činnosť Európskych inovačných parterstiev (tzv. EIP). Tieto partnerstvá by
mali dopomôcť systémovej zmene v oblasti výskumu a inovácií v Európe a zvýšeniu
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Dokument s názvom "Outriders for European
Competitiveness" nájdete tu: http://goo.gl/k4g5qV
Inovačné vouchery na Južnej Morave sú aj pre slovenské firmy. Juhomoravské inovačné centrum
(JIC) spustilo zber žiadostí o inovačné poukazy, ktorý potrvá do 29. apríla 2014. O vouchery v celkovej
hodnote 4 milióny Kč môžu žiadať firmy z celého sveta. Voucher môžu uplatniť na niektoré z 13
vybraných brnenských výskumných inštitúcií. Viac informácií: http://goo.gl/tFRhdR
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Innovation Scoreboard 2014. Európska komisia vydala rebríček hodnotenia štátov EÚ v oblasti
inovácií - tzv. Innovation Scoreboard pre rok 2014. Slovensko sa umiestnilo na 21. mieste.
Správu si môžete stiahnuť tu: http://goo.gl/jit8Hz.
Výročná správa o MSP v Európe. Európska komisia vydala správu o výkonnosti európskych malých
a stredných podnikov (MSP) 2012/2013 s názvom "A Recovery on the Horizon?". Správa sa zaoberá
okrem iného aj príspevkom MSP k zamestnanosti v Európe a mierou zotavenie malých podnikov
z hospodárskej krízy. Dokument si môžete stiahnuť tu: http://goo.gl/uwJ4HO
Platforma k politike inovácií (IPP). Nová interaktívna platforma IPP je spoločnou iniciatívou
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetovej banky. Jej účelom je poskytnúť
politikom z celého sveta jednoduchý a užívateľsky priateľský nástroj, ktorý im uľahčí formulovaní
politík v oblasti inovácií. Vstúpiť do platformy môžete tu: http://goo.gl/pvE01K
K dispozícii sú nové príručky k programu Horizont 2020. Európska komisia pripravila príručku
o programe Horizont 2020. V angličtine si ju môžete stiahnuť na http://goo.gl/8zNZgb. Príručka
o rodovej rovnosti je dostupná na http://goo.gl/imiMTM.
Upresnenie k obchodným plánom a synergiám so štrukturálnymi fondami. Na Portále pre
účastníkov (Horizon 2020 Participant Portal) bol zverejnený nový dokument, ktorý na troch stránkach
detailnejšie vysvetľuje, čo sa rozumie termínom "business and exploitation plans" a čo znamenajú
"synergia s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF)". Dokument je určený nielen
predkladateľom návrhov projektov, ale aj ich následným hodnotiteľom.
Dokument je dostupný tu: http://goo.gl/NT4Ogy
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V prípade, že si v budúcnosti neželáte dostávať podobné e-maily, prosím, dajte mi
vedieť prostredníctvom odpovede na tento e-mail a Váš kontakt bude odstránený
z mailing listu. Tiež budem povďačný za akúkoľvek spätnú väzbu k InnoNews na nižšie
uvedených kontaktoch.

Prajem príjemný deň!
InnoNews je pripravený s podporou:

Kontakt:
Ivan FILUS
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Enterprise Europe Network Slovakia
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A: Zochova 5, 811 03 Bratislava, SLOVAKIA
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